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Сён ня лю дзі і на са май 

спра ве ба яц ца ста рэць, і з 

усіх сіл імк нуц ца ад су нуць 

гэ ты пе ры яд. Ме на ві та та му 

квіт нее ве лі зар ная ін дуст-

рыя па пе ра адо лен ні ста рас-

ці: кас ме та ло гія, эс тэ тыч ная 

хі рур гія і г. д. Хоць вар та 

бы ло б за да цца пы тан нем: 

на што ча ла вец тва мар нуе 

свае рэ сур сы? На крэ мы ад 

мар шчын?

Маг чы ма, ад ной з пры чын 

та ко га стра ху з'яў ля ец ца тое, 

што ра ней ста рыя бы лі на за-

па шваль ні ка мі во пы ту, і ма-

ла дыя па ва жа лі іх за гэ та, 

гля дзе лі «зні зу ўверх». А што 

зда ры ла ся ця пер? Сі ту а цыя 

пе ра вяр ну ла ся. Па жы лыя 

лю дзі пе ра ста лі быць транс-

ля та рам во пы ту. За раз ма ла-

дыя ву чаць лю дзей ва ўзрос-

це пра ца ваць з кам п'ю та рам, 

смарт фо нам, Фэй сбу кам. Ад-

сюль па блаж лі вае стаў лен не 

да тых, ка му за...

У бе ла рус кім 
гра мад стве, 
на жаль, 
рас паў сю джа ны 
эй джызм

Дык усё ж та кі — «не за-

да во ле ны, бед ны, ні ку ды не 

вар ты» або «па зі тыў ны, муд-

ры, за па тра ба ва ны»? Як вы 

ду ма е це, які воб раз па жы ло-

га ча ла ве ка рас паў сю джа-

ны ў на шым гра мад стве? 

ЮНФ ПА ня даў на прад ста-

ві ла но вае да сле да ван не 

пра стаў лен не на сель ніц тва 

да лю дзей ста ла га ве ку і 

ўспры ман не фе но ме на ста-

рас ці, якое бы ло пра ве дзе-

на ў Бе ла ру сі кам па ні яй у 

сфе ры мар ке тын га вых да-

сле да ван няў СІVІTTА Grоuр 

/SАTІО, чые су пра цоў ні кі 

апы та лі больш за 1000 рэ-

спан дэн таў па ўсёй кра і не. 

І яно вы яві ла да стат ко ва вы-

со кі ўзро вень «эй джыз му», 

звя за ны з ад маў лен нем са-

цы яль най знач нас ці па жы-

лых лю дзей.

Эй джызм — гэ та не га тыў-

ная ўста лёў ка ў ад но сі нах 

да ста рас ці, стэ рэа тып нае 

ўспры ман не ста рых лю дзей 

як ня мог лых, ня здоль ных ву-

чыц ца і г. д. Пры чым, мяр-

ку ю чы па да ных сац дас ле-

да ван няў, эй джыс ты ні чым 

не вы лу ча юц ца ся род ін шых 

лю дзей. Та кія по гля ды мо-

гуць быць у ва ша га на чаль-

ні ка, су се да альбо ка ле гі.

Але неш та ра біць з та кім 

стаў лен нем да ўзрос та вых 

лю дзей усё ж да вя дзец ца, 

бо Су свет ная ар га ні за цыя 

ахо вы зда роўя абя цае, што 

да 2050 го да на пла не це бу-

дзе 2 млрд лю дзей ва ўзрос-

це 60 га доў і ста рэй шых. 

У нас у Бе ла ру сі, як за яві ла 

на ад ной з прэс-кан фе рэн-

цый на мес нік на чаль ні ка 

га лоў на га ўпраў лен ня са-

цы яль на га аб слу гоў ван ня і 

са цы яль най да па мо гі Мін-

пра цы і са цы яль най аба ро-

ны Тац ця на Фё да ра ва, ужо 

да 2040 го да кож ны трэ ці ча-

ла век, су стрэ ты на ву лі цы, 

бу дзе па жы лы.

Вя до ма, та ды да вя дзец-

ца пе ра гле дзець мно гія на-

шы по гля ды і ўста лёў кі. Але 

па куль мы ма ем тое, што 

ма ем. На прык лад, скла да-

нас ці з пра ца ўлад ка ван нем 

лю дзей ста рэй ша га ўзрос-

ту. 89 % апы та ных бе ла ру-

саў згод ныя, што па жы лыя 

лю дзі ма юць праб ле мы з 

пра ца ўлад ка ван нем. І тут 

га вор ка на ват не пра пра-

фе сі я на лізм, а хут чэй, пра 

псі ха ла гіч ныя мо ман ты: ра-

бо та даў цам пра сцей узяць 

ча ла ве ка, яко му 35 га доў, 

чым ча ла ве ка пас ля 40 і тым 

больш 50. Мно гія лі чаць, што 

ча ла ве ку пе рад пен сі яй трэ-

ба толь кі да пра ца ваць. То-

бок, у яго ўжо сла бая ма ты-

ва цыя да пра цы.

Хоць гэ та не больш чым 

стэ рэа тып, бо тое ж са мае 

да сле да ван не па ка за ла, 

што, як ні па ра дак саль на, 

знач на боль шая коль касць 

ма ла дых лю дзей ха це лі б 

ра ней вый сці на пен сію і 

пас ля гэ та га тут жа пера-

стаць пра ца ваць. І чым ста-

рэй шы па ўзрос це ча ла век, 

тым даў жэй ён ха цеў бы 

пра ца ваць, у тым лі ку і пас-

ля да сяг нен ня пен сій на га 

ўзрос ту. Маг чы ма, не ма лую 

ро лю ў гэ тым ады гры вае 

не жа дан не стра ціць звык-

лы ўзро вень жыц ця. Та кія 

да ныя бы лі агу ча ныя на 

пра ве дзе ным ня даў на фо-

ру ме «Год нае даў га лец це: 

роў ныя маг чы мас ці для ўсіх 

па ка лен няў» — тым са мым 

раз біў шы стэ рэа ты пы боль-

шас ці ра бо та даў цаў.

Між ін шым, ка лі ка заць 

пра эй джызм, то ён гу ляе су-

праць сва іх жа пры хіль ні каў. 

Та му што, ра на ці поз на, яны 

так са ма па ста рэ юць. А ме-

ды ка мі ўжо да ка за на, што 

не га тыў нае ўспры ман не ста-

рас ці па мян шае пра цяг ласць 

жыц ця на 7,5 го да, між тым 

як ста ноў чае стаў лен не да яе 

па ляп шае па мяць, каг ні тыў-

ныя здоль нас ці і зда роўе.

«Я не змаг ла б 
зра біць кар' е ру, 
ка лі б 
не ба бу ля»

Тым не менш, ка лі зноў 

вяр нуц ца да да ных са цы яль-

на га да сле да ван ня, то бы лі 

агу ча ныя та кія ліч бы: ка ля 

50 % па жы лых лю дзей па ку-

ту юць ад та кой з'я вы як са-

ма дэ валь ва цыя, ін шы мі сло-

ва мі, пры ні жэн не ся бе і сва іх 

маг чы мас цяў. Але чым менш 

мы, ста но вя чы ся ста рэй шы-

мі, па ва жа ем ся бе, тым менш 

да зва ля ем са бе ак тыў нас ці.

Ду маць, што па жы лыя 

лю дзі ней кі ба ласт, што яны 

толь кі па тра бу юць на шай 

ува гі, на шых гро шай — ве-

лі зар ная па мыл ка. Іх унёсак, 

асаб лі ва жан чын, у на ша 

жыц цё ве лі зар ны. У тым лі-

ку і ўнёсак у эка но мі ку кра і-

ны. У нас гра мад ства, мож-

на ска заць, тры ма ец ца на 

ба бу лях, ра зум ных, доб рых, 

дасведчаных. Яны ра ту юць 

ма ла дых мам, да па ма га ю-

чы га да ваць ім дзя цей. Яны 

пад трым лі ва юць эка но мі ку 

дзяр жа вы, да зва ля ю чы за-

ха ваць рэ сур сы, якія інакш 

прый шло ся б уклад ваць у 

боль шае раз віц цё інф ра-

струк ту ры для тых жа ма ла-

дых мам з ма лень кі мі дзець-

мі. Ад на са спі ке раў фо ру му 

«Год нае даў га лец це» так 

пра ма і ска за ла: «Я не змаг-

ла б зра біць кар' е ру, ка лі б 

не ба бу ля».

Так што ба бу лі — гэ та 

вы дат на. Праб ле ма толь кі 

ад на — і гра мад ская дум ка, 

і са мі жан чы ны за над та ра на 

ся бе ў іх за піс ва юць!

Як не стаць 
ста рым, 
без да па мож ным 
і хво рым

Але пе рад на шы мі ва чы-

ма ўжо ёсць вы дат ныя пры-

кла ды та го, як ці ка ва, на сы-

ча на і ра дас на мо гуць жыць 

лю дзі ва ўзрос це за 55.

Мы ўжо пі са лі ў ад ным з 

ну ма роў, як док тар з Ган ца-

віц кай цэнт раль най ра ён най 

баль ні цы Тац ця на Буй ніч ле-

тась у свае 63 га ды ўпер шы-

ню ў жыц ці скок ну ла з па ра-

шу там з вы шы ні 3,5 ты ся чы 

мет раў. А пас ля гэ та га яшчэ 

за ня ла пер шае мес ца ў кон-

кур се «Са мы леп шы дзень 

2018». Мін чан ка Ва лян ці на 

Анд ры я на ва ў свае 68 га доў 

зай ма ец ца ў тан ца валь най 

гру пе «Ня ўрымс лі вая Клаў-

дзія» і ўдзель ні чае ў шмат-

лі кіх кан цэр тах, хоць да 

вы ха ду на пен сію і ду маць 

не маг ла, што ка лі-не будзь 

вый дзе на сцэ ну. 71-га до-

вы Мі ха іл За ржыц кі, так са-

ма з Мін ска, ча ты ры ра зы 

на ты дзень праз увесь го-

рад ез дзіць на трэ ні роў кі і 

бе гае кро сы. А 69-га до вая 

жы хар ка ста лі цы Та ма ра 

Дзя лен дзік зай ма ец ца ёгай, 

са дзіц ца на шпа гат, вы ву чы-

ла са ма і ўжо вы кла дае для 

сва іх ра вес ні каў ва ўні вер сі-

тэ це трэ ця га ўзрос ту асно вы 

ві дэа ман та жу.

«Жыц цё ча ла ве ка на пен-

сіі бу дзе за ле жаць ад та го, 

як ён у цэ лым уяў ляе са бе 

гэ ты ўзрост, — упэў не ная 

яшчэ ад на ге ра і ня «Звяз-

ды», пра якую мы пі са лі, 

70-га до вая Воль га Ша ты-

ка. — Ка лі як уз рост вы ка-

нан ня жа дан няў, якія ён не 

мог вы ка наць ра ней, а ця пер 

ёсць час на за ня ткі, якія яму 

да юць за да валь нен не, — ён 

бу дзе ад чу ваць ся бе зда ра-

вей шым і шчас лі вей шым. 

Ка лі ж ён ду мае аб гэ тым 

уз рос це як ўзрос це ля да-

шчас ці, без да па мож нас ці і 

да жы ван ня да смер ці — ён 

ста не вель мі хут ка ста рым, 

без да па мож ным і хво рым». 

Гэ тыя сло вы яна пра мо ві ла 

на фо ру ме «Год нае даў га-

лец це», ку ды яе за пра сі лі 

ар га ні за та ры ў якас ці спі ке-

ра. Гэ тая жан чы на не спра-

буе пад ма нуць уз рост, штуч-

на па доў жыць ма ла досць ці 

сха ваць сі віз ну. І ра зам з 

тым яна вы лу ча ец ца сва ёй 

да гле джа нас цю, на ту раль-

нас цю і па чуц цём сты лю.

— У гра мад ства па він ны 

быць ста ноў чыя пры кла ды, 

на тхняль ныя воб ра зы, якія 

пры му ша лі б за ду мац ца: 

што трэ ба змя ніць у сва ім 

жыц ці, каб да сяг нуць та го ж? 

Яны мо гуць зняць страх 

пе рад ста рас цю. А сён-

ня мы ба ім ся ста рас ці — 

 па воль на дрэй фу ем у гэ-

тым кі рун ку. На За ха дзе 

з'я віў ся тэр мін «вы тан ча-

нае ста рэн не». Гэ та зна-

чыць — ча ла век за ста ец ца 

са мім са бой, ён раз ві ва ец-

ца, атрым лі вае аса ло ду ад 

жыц ця. Так, знеш не мо гуць 

з'я віц ца ней кія ўзрос та выя 

пры кме ты, але гэ та ні як яго 

не па збаў ляе ра дас ці жыц-

ця. Та кая но вая фі ла со фія, 

но вае стаў лен не ды жыц ця. 

І нам так са ма трэ ба мя няць 

стан дарт ны воб раз ча ла ве-

ка ва ўзрос це 60+, які за раз 

ёсць у на шым гра мад стве.

Са ма Воль га Ша ты ка як-

раз і з'яў ля ец ца та кім пры кла-

дам. «Мае сяб роў кі, якія га-

доў на 10 — 20 ма ла дзей шыя 

за мя не, ка жуць: «Гле дзя чы 

на ця бе, ста рэць не страш-

на», — пры зна ец ца яна.

Да рэ чы, ёсць вя до мае 

Гар вард скае да сле да ван не, 

яго пра вод зяць ужо больш 

за 75 га доў, па ча лі яшчэ да 

Дру гой су свет най вай ны. 

Дык вось, у хо дзе яго вы свет-

лі ла ся, што тры га лоў ныя 

фак та ры, якія ўплы ва юць 

на за да во ле насць жыц цём 

у ста лым уз рос це, пас ля 50 

га доў, на ступ ныя. Пер шы — 

мець бліз ка га ча ла ве ка, 

парт нё ра, з якім вы ха це лі б 

па дзя ліць жыц цё. Дру гі фак-

тар — не быць хво рым. Пры 

гэ тым ёсць роз ні ца па між 

тым, хто за хва рэў, па ля чыў-

ся і вяр нуў ся да звы чай на га 

жыц ця, і тым, хто за хва рэў і 

стаў хво рым. Тут ма ец ца на 

ўва зе ўнут ра ныя ад но сі ны да 

ся бе. І трэ ці фак тар — гэ та 

бес пе ра пын нае раз віц цё, ці-

ка васць, но выя за ня ткі, твор-

чыя за ду мы...

Свят ла на БУСЬ КО.

БА БУ ЛЯ ЦІ ЖАН ЧЫ НА 
ЭЛЕ ГАНТ НА ГА ЎЗРОС ТУ?

Агульная справаАгульная справа

Кі тай: 
пра цяг су пра цоў ніц тва 

ў кні га вы да вец кай га лі не
Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі 

і вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра» 
на ве да ла кі тай ская дэ ле га цыя вы даў цоў
Га лоў ны рэ дак тар най буй ней ша га ў КНР Вы да вец тва 

лі та ра ту ры на за меж ных мо вах спа дар Ху Кай мінь, на-

чаль нік ад дзе ла між на род на га су пра цоў ніц тва Вы да вец-

тва спа да ры ня Ван Жуй і рэ дак тар ад дзе ла рус кай мо вы 

Вы да вец тва лі та ра ту ры на за меж ных мо вах спа да ры ня 

Чжан Вэнь цзінь пры еха лі ў Бе ла русь з кан крэт ны мі 

пра па но ва мі. І пер шая з іх — вы дан не гра мад ска-па лі-

тыч най лі та ра ту ры пра Кі тай на бе ла рус кай мо ве.

На ад ной і дру гой су стрэ чах, у якіх удзел з бе ла-

рус ка га бо ку пры ма лі мі ністр ін фар ма цыі і на мес нік 

мі ніст ра ін фар ма цыі Аляк сандр Кар лю ке віч і Ігар Бу-

зоў скі, раз мо ва іш ла і пра вы пуск бе ла рус ка-кі тай ска-

га га да ві ка, пры све ча на га гу ма ні тар ным ад но сі нам 

на шых кра ін. Су час ны ўзро вень бе ла рус кай кі та іс ты кі 

свед чыць пра вар тас ці та ко га твор ча га і вы да вец ка га 

пра ек та, які да зво ліў бы кан са лі да ваць сі лы роз ных 

на ву ко вых і на ву ко ва-прак тыч ных, твор чых кі рун каў у 

спра ве вы ву чэн ня Кі тая, кі тай скай куль ту ры. Ды рэк-

тар вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра» Алесь Ба дак 

па зна ё міў гас цей з Пад ня бес най з цэ лай біб лі я тэ кай 

кніг пра Кі тай, якія вый шлі ў вы да вец тве за апош нія 

год-паў та ра.

Сяр гей ШЫЧ КО.


